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(s andílkem držícím knihu), sv. Petra a sv. Pavla. Na horním podstavci pak stojí sochy sv. Václava,  
sv. Víta a sv. Vojtěcha. Z  tohoto podstavce pak vybíhá trojboký, na hranách vyžlabený pilíř, 
nesoucí silně vyloženou římsu se sochou Neposkvrněné Panny Marie immaculaty na zeměkouli 
s hadem a s pozlacenou svatozáří s dvanácti hvězdami. Pohledově nejvýznamnější je jižní strana 
sloupu, na kterou je obrácena tvář Panny Marie a kde je na spodním podstavci pod římsou vyte-
saný staroměstský znak, totožný se znakem spojených měst pražských. Při opravě sloupu před 
korunovací leopolda ii. jej nahradil původní znak hradčanský. sloup je obehnán balustrádovým 
zábradlím, na jižní straně otevřeným, na severovýchodní a severozápadní straně doplněným 
kovanou mříží. kolem zábradlí je rozestaveno dvanáct šestibokých patníků s hřibovitými rýho-
vanými hlavicemi. Přilehlá jižní plocha je vydlážděna červeno-šedomodrou vzorovanou mramo-
rovou mozaikou s  letopočtem 1903 (letopočet výdlažby?). sloup (alespoň jeho pozorovatelné 
spodní části), zábradlí i patníky jsou z nažloutlého hrubozrnného žehrovického pískovce, částeč-
ně (spodní část podstavce, části zábradlí) zvětralého, vyžadující urychlenou opravu. sochařská 
výzdoba je z neznámého jemnozrnného křídového pískovce.

Postavení sloupu inicioval v roce 1722 kanovník Jan Mauricius Martini.1 Základní kámen byl ale 
položen až po 12. únoru 1726 a o dalším postupu stavby zprávy prakticky nemáme. Z ojedině-
lých zmínek, signatur na detailech sloupu i analogie s jinými díly té doby je zřejmé nebo pravdě-
podobné, že architektonickou část sloupu vytvořil kameník Johann ulrich Mannes, sochařskou 
výzdobu sochař ferdinand Maxmilian brokof se svou dílnou (jak dokládají některé signatury na 
částech některých soch) a po jeho smrti v roce 1731 františek ignác Weiss. stavba sloupu se 
od počátku potýkala s nedostatkem financí, a tak byl dokončen a vysvěcen až 13. května 1736. 
sloup pak byl od roku 1791 několikrát opravován, prokazatelně v letech 1866–1867, 1874, 1884 
a 1894 (GutH/vojtíŠek 1915, 41–53 ). Přitom někdy v 19. století byla socha sv. Jana Nepomuckého  
nahrazena kopií. kopií je rovněž socha Panny Marie, vytvořená v letech 1894–1895 sochařem 
ludvíkem Wurzelem. originál, který je nyní vystaven v lapidáriu Národního muzea (č. k. 334), 
je 2,06 m vysoký, z  jemnozrnného pískovce, druhotně (v roce 1867?) zlacený. Nese vytesa-
né iniciály “kb“, pravděpodobně neznámého sochaře brokofovy dílny, a letopočet 1726, dále 
mladší, rovněž vytesaný nápis „R. Platzer renov. 1867“ z jedné řady četných oprav (Fajt/srŠeň 
1993, 90, 95).

V  letech 1922–1923 pak sloup opravovali sochař františek Zmek a akad. sochař Jaroslav  
křepčík (WaGner 1924, 22), v  letech 1965, 1976–1977 a 1982 akad. sochaři Miroslav kolář  
a Vladimír Turský se spolupracovníky a v letech 1986–1987 akad. sochař Jiří kačer a akad. malíř 
Zdeněk fučík. sloup (zejména jeho podstavec) však opět vyžaduje další a urychlenou opravu.

Podle neověřených zpráv (slouka 2010, 168) bylo k soše sv. Vojtěcha v 60. letech minulého sto-
letí z recese přidáno veslo. skutečnost je ale jiná: veslo, i když jiného tvaru, bylo u sochy od po-
čátku, rozhodně v roce 1914 (Gut/vojtíŠek 1915). Při celkové opravě sloupu v letech 1986–1987 
byla mj. opravena prasklá socha tohoto světce a vyměněna jeho berla i veslo za nové pozlacené. 
současně byly vyměněny atributy u soch sv. Víta a sv. Václava (křížky na korunách), sv. Jana 
Nepomuckého (svatozář s pěti hvězdami) a sv. Petra a sv. Pavla (svatozáře) za nové, pozlacené.

Třetím existujícím a nepoměrně jednodušším pražským mariánským sloupem je asi 4,5 m vysoký 
pískovcový sloup s Pannou Marií Svatohorskou v parčíku pod kostelem sv. filipa a Jakuba na 
Zlíchově (Praha 5-Hlubočepy). Tvoří ho tři různě staré části: hranolový podstavec (na kulatém 
mlýnském kameni) z počátku 18. století, toskánský sloup s jednoduchou hlavicí z počátku (?) 
17.  století a sousoší Panny Marie s  Ježíškem v  náručí s  pozlacenými korunkami na hlavách 
z konce 17. století. sousoší je prostou kamennou variací dřevěné sošky Madony ze svaté Hory 
u Příbrami (pospícHalová 2006, 73). sloup byl naposledy restaurován v roce 2010 akad. sochař-
kou kateřinou amortovou.

Čtvrtým a nejmladším pražským mariánským sloupem je pískovcový sloup s Pannou Marií  
Neposkvrněnou v zahradě domu čp. 457 v Praze 14-dolních Počernicích na rohu ulic listo-
padové a Podkrkonošské. Jde o hladký, ve spodní třetině mírně rozšířený sloup na hranolo-
vém podstavci s nápisem „Tento obraz k pobožnému uctění Mariánským horlivým ctitelům 

1 Na základě toho se magistrát královského města Hradčan 10. listopadu téhož roku rozhodl věnovat statui místo „na 
rynku“ a podnikl další kroky k přípravě stavby. 29. ledna 1725 poslalo české místodržitelství do Vídně zprávu o žádosti 
hradčanského magistrátu s tím, že pražský arcibiskup výkres sloupu bez námitek schválil a že na sloup se již vybralo 
1500 zl. a další příspěvky jsou zajištěny. Reskriptem ze 7. dubna 1725 císař karel Vi. postavení statue povolil a 13. čer-
vence bylo komisionelně vybráno její místo. České místodržitelství dekretem ze 7. srpna 1725 plán i umístění stavby 
schválilo a tak se přikročilo k její realizaci.

Obr. 4. Praha 1-Hradčany, Hrad-
čanské náměstí. Morový sloup  
Panny Marie Neposkvrněné, 
1724–1736 (foto autor, 2011).
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postavila svým nákladem paní anna košťálová 1. Mage 1813“. Na hlavici sloupu se čtyřmi 
drobnými volutami byla původně plechová skříňka s polychromovanou soškou Madony. V še-
desátých letech minulého století byl ale sloup, který se tehdy nacházel při silnici na Český 
brod (nyní na jeho místě Památník milénia), poražen a plechová skříňka se soškou zcela 
zničena. Zachoval se jen podstavec a dřík sloupu, které si vlastník výše uvedeného domu 
přenesl a postavil na své zahradě. Na vrchol pak postavil pískovcovou sochu Panny Marie 
immaculaty.2

Svatotrojiční sloupy
svatotrojiční sloup je v Praze jen jeden, zato ze všech pražských světeckých sloupů největší 
a svojí vrcholně barokní podobou a výzdobou nejbohatší. Je to morový sloup Nejsvětější Trojice  
(obr. 5), postavený v letech 1713–1715 na horní části Malostranského náměstí (tehdy Vlašský 
plac) k odvrácení morové epidemie z roku 1713 (HammerscHmid 1723, 439–443; Herain 1904b, 48; 

týž 1906, 211–215). Později 
bylo jeho zábradlí obohace-
no o pozdně barokní putti 
a vázy jako díkůvzdání za 
zmírnění hladomoru z  roku 
1772.

sloup stojí na trojkřídlém 
dvoustupňovém podstavci, 
rozděleném jednoduchou 
římsou. Na jeho spodní 
přední části je prostý oltářík, 
vzadu tři menší kašny, na-
pájené chrliči v podobě lvích 
maskaronů. Nad oltáříkem 
je deska z  bílého mramoru 
s  latinským nápisem z  roku 
1772 (ekert 1883, 212), po 
obou stranách lvích maska-
ronů jsou vytesány a červe-
ně obarveny nápisy „foNs 
saluTis“ (Pramen spásy), 
„foNs gRaTiae“ (Pramen 
milosti) a „foNs ViTae“ 
(Pramen života). Horní část 
podstavce je na zaoblených 
plochách vykládána orámo-
vanými deskami z šedočer-
ného mramoru se zlacený-
mi latinskými nápisy z  roku 
1713 (HammerscHmid 1723, 
442–443; ekert 1883, 212) 
na plochách všech tří stran 
hranolových křídel orámo-
vanými deskami z  červené-
ho mramoru. svrchu je ohra-
ničena bohatou římsou, na 
které spočívá hlavní sochař-
ská výzdoba sloupu: socha 

Neposkvrněné Panny Marie (immaculaty) v čele se sochami zemských patronů, sv. Václava, sv. 
ludmily, sv. Prokopa, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha. Tyto sochy stojí zády ke středové-
mu 1,20 m vysokému trojbokému hranolu o straně 1,60 m, na bocích vyloženému čtvercovými 

2 Nápis na podstavci sloupu nynější sochy na něm uváděn podle sdělení doc. ing. arch. františka kašičky csc. redakci 
(viz též Boček 2007, 37); na evidenčním listu této památky (41231/1-1972) z 31. 1. 2007 v Ústředním seznamu NkP je ale 
nápis uváděn poněkud odlišně a jako místo původu nové sochy klášter králíky-Hedeč.

Obr. 5. Praha 1-Malá strana, Ma-
lostranské náměstí. Morový sloup 
Nejsvětější Trojice, 1713–1715 (foto 
P. Havlík, 2012).




